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C. J. STEFELS; NIEUWE VOORZITTER KNBV:

"ZOLANG HET BOSBEDRIJF
NEGATIEF DRAAIT,
HOLT HET ACHTERUIT"
Ir. C. J. Stefels is sinds 28
oktober 1988 voorzitter van de
KNBV en is daarmee prof. Bol
opgevolgd. Hij is al 30 jaar lid
van de vereniging, dus je mag
wel zeggen dat hij zich
gedegen heeft voorbereid.
Voor het Nederlands
Bosbouwtijdschrift een
aanleiding om met hem te
praten over de toekomst van
de vereniging en hem te
vragen naar zijn visie op de
bosbouw.
Het kost geen enkele moeite om het
gesprek op gang te brengen. Stefels
praat graag en enthousiast, springt
daarbij van het ene onderwerp op het
andere. Voordat we het gaan hebben
over zijn nieuwe nevenfunctie, blijven
we even stilstaan bij zijn werk op De
Hoge Veluwe. Hier zijn in het verleden
mouflons geïntroduceerd. Op de
vraag of dit op het conto van Stefels
kan worden geschreven, maakt hij
snel duidelijk dat dit nog het werk is
geweest van Kröller in 1921. Of hij zelf
ook mouflons geïntroduceerd zou
hebben? Hij antwoordt aarzelend: "Ik
weet het niet. De mouflon is een gastarbeider die zijn paspoort op de Hoge
Veluwe onderhand wel heeft verdiend.
Maar exoten geven altijd risico's.
Neem de prunus serotina. Daar komen we nooit meer vanaf. De douglas
daarentegen is een prima produktie
boomsoort en als zodanig acceptabel.
Hel is wel kwestie van doelstellingen."
Het voorzitterschap van de KNBV, is
datvoor u een belangrijke functie, gaat
u daar veel tijd in steken?
"Bol zei mij dat het veel tijd kost. Hier
houd ik dan ook rekening mee Ik vind
het aardig werk. Ik heb ook al eerder

in het bestuur gezeten, maar daar ben
ik toen uitgestapt wegens tijdgebrek
Ik ken de vereniging dan ook redelijk
goed, ben zelf al zo'n 30 jaar lid. Het
zal veel lezen worden, want er wordt
op dit terrein nogal wat gepubliceerd."
Heeft u een visie op de koers die de
KNBV voor de toekomst uit moet zetten?
"Voorlopig staat er nog genoeg op de
rol. Ik heb nog geen tijd gehad voor
beschouwing Ik ben pas in oktober
als nieuwe voorzitter gevraagd"
Toch blijkt er al enige reflectie te hebben plaatsgevonden.
"De KNBV is een vakgerichte vereniging, die best wat meer van zich mag
laten horen. De vereniging heeft geen
echt PR-verleden. Dat is natuurlijk ook
niet eenvoudig, je moet wel nieuwswaarde hebben en de berichten goed
in de tijd doseren. Mijn uitgangspunt
is: als er zich een mogelijkheid voordoet om iets in het nieuws te krijgen en

Stefels heeft in Wageningen tropische bosbouw gestudeerd.
Wilde graag naar Indonesië.
Werd echter gestationeerd in
Nieuw-Guinea waar hij de economische exploitatiemogelijkheden van laagland bos inventariseerde. Ging vervolgens bij het
Staatsbosbeheer werken en trad
daarna in dienst bij Natuurmonumenten. Hier werkte hij 23 jaar.
De laatste tien jaar combineerde
hij zijn inspecteursbaan bij Natuurmonumenten met het directeurschapvan het Nationale Park
De Hoge Veluwe. Momenteel
heeft hij alleen nog deze laatste
functie.
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• "De mouflon is een gastarbeider die
zijn paspoort wel verdiend heeft"
we hebben ook daadwerkelijk iets te
melden dan moeten we toehappen.
Het duurzaam instandhouden van het
bos als belangrijke doelstelling van de
vereniging moet de mensen aanspreken, zou je zeggen. Maar het publiek
heeft toch meer aandacht voor: "man
bijt hond", dan voor "hond bijt man".
Presentatie en timing zijn daarom erg
belangrijk."
U komt uit de
natuurbeschermingshoek. Dit zal mogelijk hier en daar vragen oproepen bij bosbouwers. In dat
kader: Vindt u houtproduktie een functie van het bos? Is deze functie strijdig
met de zgn. N-(natuur)-functie?
"Er zijn twee invalshoeken. Als eigenaar/beheerder moet je in wezen zelf
kunnen bepalen wat je doet met je
bos, Als je hout wilt produceren: oké.
A!s je vooral natuurdoelstellingen nastreeft is dat ook goed. Vrijheid voor de
beheerder, maar als overheid mag je
tot op zekere hoogte best sturen met
geld. Als de overheid betaalt, mag ze
ook meepraten. Ik zie overigens weinig heil in: of meer natuur of meer hout.
De beleidsnota's die dat benadrukken
zijn goed voor de discussie maar ze
komen er op zich niet uit. Als je naar
termijnen kijkt, dan zijn het zulke verschillende grootheden; een nota van
nu bestemd voor bos waarin maar

heel langzaam zaken veranderen. Alleen te kiezen voor de N of H (hout)functïe in zijn meest extreme vorm, is
een strijdigheid, Het "profileren" van
de standpunten, o.a, gestimuleerd
door de stormen van de jaren '70 en
de groene nota's, was in die tijd positief. Het bos is niet alleen meer een
vorm van bodemcultuur, maar ook een
vegetatievorm. Deze periode is conflictueus geëindigd. Volgens mij is dat
nu wat aan het wegebben. Natuur en
hout zijn volgens mij wel tot op vrij
grote hoogte te combineren, gebruik
maken van natuurlijke processen is in
ieder geval van belang. Neem bijvoorbeeld groveden met daaronder natuurlijke vegetatie, daar zijn we eigenlijk nog maar net mee begonnen.
Synthese is moeilijker dan een hoofddoelstelling. Een conflict hout versus
natuur is geen werkbasis voor de toekomst. Een synthese van, N, H en de
kosten daarbij in ogenschouw genomen, dat is in het algemeen nodig."
En de functie recreatie?
"In zijn algemeenheid vormt deze
functie geen probleem, Als de jaarlijkse slijtage maar niet groter is dan
het jaarlijkse herstel, Er moet niet vergeten worden dat het bos nog steeds
de infrastructuur heeft van de vorige
eeuw, In de landbouw hebben we dat
allang aangepast. Dit moet in het bos
nog gebeuren. In vele gevallen moeten we nog van het New-Yorkse stratenplan af.
Er is bovendien nog een ander inrichtingsaspect en wel de esthetiek. Bijvoorbeeld die ene beuk vrijstellen en
meer aandacht voor de randen van het
bos. Er is op dit gebied nog genoeg te
doen, waar de nodige tijd mee gemoeid zal zijn "
"Nog één ding over houtproduktie en
natuur. We zijn een Nederlandse bosbouwvereniging maar we kunnen de
ogen niet sluiten voor ontwikkelingen
elders. Ons meest gecompliceerde
ecosysteem, het tropenbos heeft
zwaar te lijden. Daar moet iets aan gebeuren. We moeten het gebruik van
tropisch houtvoor constructiedoeleinden verminderen en stimuleren dat er
in de tropen wat overblijft door beter
80 bosbeheer. Maar wat kun je doen?

Een recent voorbeeld; een lening opkopen van ontwikkelingslanden onder
voorwaarde dat ze bepaalde stukken
bos sparen, Daarnaast is het van groot
belang dat we in eigen land ook meer
hout produceren."
Hoe staat u tegenover bosuitbreiding?
"Dat moet zeker gebeuren, maar niet
alleen vanwege of door middel van de
landbouwproblematiek. Voorlopig is
het al mooi als de voorgestelde
23,000 ha er komen. In eerste instantie zul je die bossen bedrijfsmatig
moeten aanpakken. Bebossing van
landbouwgronden op grote schaal zie
ik overigens nog niet zo snel gebeuren, De boer krijgt het probleem van
de overschakeling van een éénjarige
teelt op een 20-jarige met de daaraan
verbonden gevolgen, Denk daarbij
ook eens aan de waardevermindering
van de grond"
Een punt waar we vandaag de dag niet
om heen kunnen is de milieuproblematiek.
"Het is een enorm probleem, ook in
economisch opzicht. Het primaire beginsel van een goed rentmeester-

• 'Tof het financiële walhalla aanbreekt
moet de overheid geld steken in de
particuliere bosbouw"
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chap wordt geschonden, want we geven onze leefomgeving door in een
slechtere staat dan we hem hebben
gekregen, Beschuldigende vingers
hebben echter geen zin. We moeten
naar realistische oplossingen zoeken,
bijvoorbeeld in elk geval schonere
auto's, want minder auto's is nog niet
gelukt. Het milieu krijgt gelukkig
steeds meer aandacht. Ik ben weieens
bang voor niet omkeerbare zaken.
Maar je moet aan de andere kant een
beetje optimistisch zijn, anders kun je
niet leven."
Hoe ziet u de toekomst van de particuliere bosetgenaar?
"Moeilijk, jammer om te zeggen, maar
moeilijk. Financieel betekent bos een
groot vermogen maar weinig inkomsten, Als samenleving mogen we hier
wel iets meer tegenover stellen. Maar
zolang het bosbedrijf negatief draait
holt het verder achteruit. Ik ben geen
tegenstander van particulier bezit en
er zeker niet voor om alles zo snel
mogelijk onder de overheidssfeer te
brengen. Daar schieten we niets mee
op. Tot het financiële walhalla aanbreekt, zal de overheid geld moeten
steken in ondersteuning van de particuliere bosbouwer. Ik zou graag een
situatie willen bereiken waarin de bosbouw zichzelf bedruipt, dan krijg je
ook vanzelf meer bos. Een mogelijkheid om meer inkomsten te krijgen is
om via de fiscus meer voor de recreatie te laten betalen wat dan weer
wordt doorgegeven aan de bosbeheerder. Je kunt uiteindelijk ook niet
gratis naar de bioscoop, Los van dit
soort oplossingen, blijft samenwerking
tussen de particuliere boseigenaren
van groot belang."
Tot slot nog een laatste woord over de
KNBV.
"Het is erg belangrijk dat in de vereniging serieus over zaken wordt gesproken. Een combinatie met gezelligheid
is ook van belang, Ik denk daarbij aan
de geslaagde excursie van de vereniging naar Duitsland. Dit geldt ook voor
het Nederlands Bosbouwtijdschrift
waar naast een aantal wetenschappelijke publikaties ook voor een breder
publiek toegankelijke onderwerpen
aan de orde dienen te komen."

